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JOHDANTO

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää paikkatietojärjestelmien
hyödyntämistä ja niiden tuomia hyötyjä katu- ja viheralueiden hallinnassa.
Aiheen valinta lähti omasta mielenkiinnostani asiaan ja lopullinen aihe
työstettiin yhdessä työn tilaajan Trimble Solutionin kanssa.
Paikkatietojärjestelmiä on käytössä monissa kunnissa mutta hyödynnetäänkö niitä tarpeeksi nimenomaan katu- ja viheralueilla ja nähdäänkö niiden tuottamat hyödyt? Miten tulevaisuudessa voitaisiin paremmin hyödyntää järjestelmiä ja millaisia uusia ominaisuuksia niihin tarvittaisiin, jotta
ne palvelisivat entistä paremmin.
Kuntien toiminnan tulee olla avointa, jolloin tietojen tulee olla helposti
saatavilla. Lisäksi jatkuvasti kiristyvien resurssien takia, tulee päällekkäisiä
tehtäviä välttää. Tietojärjestelmät auttavat tiedon hallinnassa sekä sen jakamisessa. Paikkatietojärjestelmät ovatkin tärkeässä osassa kuntien omaisuuden hallintaa katu- ja viheralueilla ja työn tarkoituksena on selvittää
myös tätä osuutta. Nähdäänkö sähköiset järjestelmät ja ohjelmistot tärkeänä vai ylimääräisenä taakkana?
Jatkossa ollaan siirtymässä perinteisistä järjestelmistä pilvipalveluihin ja
työssä pyrin myös selvittämään mitä mahdollisuuksia tämä tuo. Ennakkoon ajatuksissa on, että uusi tekniikka helpottaa tietojen keräämistä ja
niiden päivittämistä. Lisäksi tieto tulee näkyvämmäksi yhä laajemmalle
joukolle ja sitä voidaan hyödyntää nykyistä kattavammin.
Työn tavoitteena on tunnistaa ja todentaa paikkatietojärjestelmän käytön
tuomia hyötyjä. Tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä siitä mihin kaikkeen paikkatietojärjestelmiä voidaan katu- ja viheralueilla hyödyntää ja miten niistä saadaan irti niiden potentiaali.
Pyrkimyksenä on myös saada tilaajalle todennettua tietoa asiakkailta, että
mitä asiakkaat pitävät järjestelmän etuina ja onko näissä eroja pienemmän
ja suuremman kunnan välillä. Tilaajalla on omat käsitykset järjestelmän
hyödyistä ja tutkimuksella pyrin varmistamaan ovatko tilaajayrityksen ja
järjestelmää käyttävien ajatukset yhteneväisiä vai onko niissä eroja.
Paikkatiedosta löytyy aineistoa kohtuullisen hyvin, mutta varsinaisesti
katu- ja viheralueisiin liittyen melko vähän. Olen kuvannut toimintaympäristöä sekä paikkatietojärjestelmiä yleisesti ennen varsinaista tutkimusosuutta. Tutkimusten tuloksissa pyrin esittämään yleisimmin esille nousseita asioita sekä löytämään eroja erikokoisten kuntien välillä.
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2

TOIMINTAYMPÄRISTÖ KATU- JA VIHERALUEIDEN HALLINNASSA
Työn tilaajana toimii Trimble Solutions, joka on yksi merkittävistä paikkatietojärjestelmien toimittajista Suomessa. Katu- ja viheralueiden hallinnassa on tärkeää ymmärtää omaisuusmassoja ja toisaalta paikkatietojärjestelmien taustaa ja sitä kuinka ne nivoutuvat omaisuudenhallintaan.

2.1

Tilaajan esittely
Suomalainen teknologiayhtiö Tekla vaihtoi omistajaa vuonna 2011 ja kuuluu nykyään kansainväliseen Trimble-konserniin. Trimble on yhdysvaltalainen vuonna 1978 perustettu monialainen pörssiyhtiö, jonka toimistoja on
35 maassa. Teklasta muodostui Trimble Solutions Oy, joka tuottaa tietomallinnusohjelmistoja. Yhtiö tarjoaa palveluja rakennus-, infrastruktuurija energiatoimialoille.
Trimble Energy & Public Administration on osa Trimble Solutionsia ja se
kehittää ohjelmistoratkaisuja energianjakelun, julkishallinnon ja vesihuollon toimialoille. Liiketoiminta-alue tarjoaa asiakkailleen prosessitukityökaluja suunnittelusta rakentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon sekä sovelluksia laadukkaiden asiakaspalveluratkaisujen rakentamiseen. Näiden ratkaisujen keskeisiin ominaisuuksiin kuuluu muun muassa vahvat paikkatieto-ominaisuudet.

2.2

Omaisuudenhallinta
Omaisuudenhallinnalla voidaan mahdollistaa omaisuuden arvon maksimaalinen hyödyntäminen ja myös tasapainottaa erilaisia ympäristöstä
kumpuavia muutoksia. Omaisuudenhallintaa ei tulisi liittää ainoastaan tiettyyn omaisuuserään vaan koko organisaation tavoitteisiin. Eniten hyötyä
on pitkäjänteisestä ajattelusta ja työstä. (Alatyppö & Paavilainen, 2016, s.
4)
Kuntien infraomaisuuteen kuuluu muun muassa vesi- ja jätehuolto, tietoliikenneverkostot, viheralueet ja liikenneverkosto. Omaisuudella käsitetään asia tai kokonaisuus, jolla on jollain tavalla arvoa organisaatiolle ja/tai
sen sidosryhmille. Omaisuudella voidaan käsittää myös jokin asia, jolla ei
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vielä ole arvoa, mutta nähdään että jatkossa sillä voi olla arvoa. (Alatyppö
& Paavilainen, 2016, s. 5)
Omaisuudenhallinnan kehitys saatetaan nähdä haasteena muun muassa
puutteellisten resurssien tai organisaation huonon sitoutumisen vuoksi.
Kuitenkin olisi löydettävä organisaation yleisiin päämääriin ja visioon nojaava omaisuudenhallinnan yhteinen tahtotila. (Alatyppö & Paavilainen,
2016, s. 8)

2.3

Kuntien katu– ja viheromaisuuden hallinta
Katu- ja viheralueiden omaisuudenhallinnan ratkaisulla kunta kartoittaa ja
analysoi katuihin, puistoihin ja viheralueisiin liittyvän omaisuuden tilaa ja
suorittaa kunnossapidon tehtäviä. Paikkatietoanalyysit tukevat strategista
suunnittelua sekä investointipäätöksiä ja niiden kohdentamista. (Trimble
n.d.)
Varsinkin suuret kaupungit käyttävät paikkatietojärjestelmiä jo monipuolisesti ja kaupunkien viheryksikötkin hyödyntävät paikkatietoteknologioita
yhä enemmän. Mobiilisovelluksilla voidaan tapahtumia kirjata suoraan
maastossa. (Eskola & Peltoniemi, 2011, s. 44)
Myös palautejärjestelmiä voidaan käyttää hyödyksi katu- ja viheralueiden
hallinnassa. Kuntalaisten antamat palautteet on helppo kohdistaa kartalla
ja näin saada toimenpiteet kohdistettua oikeaan paikkaan. Toisaalta, jos
halutaan palautetta jostain tietystä kohteesta, on tämäkin tieto helpompi
kerätä kartan avulla, koska maastokohteet on vaikea saada kohdistettua
juuri oikeaan paikkaan ilman karttaa. (Eskola & Peltoniemi, 2011, s. 46-47)

2.4

Mitä paikkatieto eli GIS on?
Paikkatiedolla tarkoitetaan tietoa, joka sisältää sekä sijaintitiedon että
ominaisuustiedon. Sijaintitietoon kuuluu tietoja koordinaateista, geometriatietoja sekä topologiatietoja. Omaisuustiedot taas ovat erilaisia kuvailevia ja yksilöiviä tietoja. Paikkatietoa voi olla erilaisissa kartoissa tai tietokannoissa ja rekistereissä. (Eskola & Peltoniemi, 2011, s. 34)
Lyhyesti ajateltuna GIS:llä tarkoitetaan paikkatietoa (GI) ja järjestelmää (S).
GIS -termillä voidaan kuitenkin tarkoittaa useaa asiaa. Sillä kuvataan sijaintiedon ja omaisuustiedon muodostamaa kokonaisuutta eli paikkatietoa.
Sillä voidaan myös tarkoittaa paikkatietoa yleisesti tai paikkatietojärjestel-
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mää. Toisaalta sillä voidaan viitata myös paikkatietoalaan tai johonkin tiettyyn paikkatietojärjestelmän osaan. (Antikainen, Kankkunen, Karas, Kosonen, Lähde & Tolvanen, 2008, s. 48-49)
Paikkatiedolla tarkoitetaan siis tietoa, jolle voidaan antaa sijainti. Isolle
osalle olemassa olevasta tiedosta voidaankin määritellä sijainti. Pelkkä sijaintitieto ei yleensä ole käyttökelpoinen ilman siihen liitettyä määriteltyä
ominaisuutta eli ominaisuustietoa. Omaisuustiedoilla kuvataan kohdetta
muun muassa yksilöiden, kuvaillen tai paikantaen. Jotta paikkatietoa voidaan käsitellä, tarvitaan sitä varten järjestelmä. Paikkatietojärjestelmällä
voidaan esittää erilaisia paikkatietoja. Tietoja voidaan kerätä ja yhdistellä,
mallintaa sekä varastoida, analysoida ja hallita. Sijaintitieto voidaan ilmaista topologiatietona tai geometriatietona tai koordinaatteina. (Antikainen ym., 2008, s. 48-49)

2.5

Paikkatiedon kehitys
Aiemmin paikkatiedolla tarkoitettiin eri tietojen piirtämistä käsin kuultopapereille. Näitä yhdistelemällä ja päällekkäin laittamalla saatiin tiedot alueesta. Nykyään tämä hoituu uuden teknologian avulla. Uuden teknologian
myötä tiedon käsittely onkin huomattavasti aiempaa tehokkaampaa. (Antikainen ym., 2008, s. 50)
Paikkatieto-ohjelmistojen kehitystä on tapahtunut noin 1970-luvulta alkaen, jolloin ohjelmistoja ohjattiin kirjoittamalla erilaisia tietokonekäskyjä
komentoriveille. 1980-luvulla tapahtui suurempaa kehitystä, kun ohjelmistojen räätälöinti mahdollistui. Tätä ennen ohjelmistot olivat huonosti muokattavissa käyttäjien tarpeisiin. Räätälöinnin avulla ohjelmistojen käyttöä
pystyttiinkin laajentamaan uusille toimialoille ja ohjelmistojen suosio alkoi
kasvaa. (Antikainen ym., 2008, s.50)
1980- luvulla käyttöliittymissä yleistyivät myös graafiset käyttöliittymät.
Ensimmäisiä GIS-ohjelmistojen hyödyntäjiä olivat metsätalous, kuntien
tekniset toimet ja liikenteen suunnittelu. Myös luonnonvarojen kartoituksessa hyödynnettiin paikkatieto-ohjelmistoja jo varhaisessa vaiheessa.
(Antikainen ym., 2008, s.50)

2.6

Nykytilanne ja tulevaisuus
Paikkatieto liittyy melkeinpä kaikkeen tietoon. Tämä hankaloittaakin sen
hallitsemista, koska se ei ole selkeä yksi kokonaisuus. Paikkatietoa ei voida
myöskään eristää vaan pitää yrittää löytää massasta juuri omaan toimintaan liittyvät mahdollisuudet. (Inkiläinen, 2019 III)
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Paikkatieto-ohjelmistot koostuvat käyttöliittymästä, tiedonhallinnasta ja
työkaluista. Aineistot voivat sijaita yksinkertaisimmillaan paikallisen tietokoneen tiedostoissa, jolloin niitä käytetään kyseiselle koneelle asennetulla
ohjelmalla. Aineistot voivat sijaita myös keskitetyissä tietokannoissa eli
paikkatietokannoissa. Tällöin yksittäisellä työasemalla on asennettuna
joko paikkatieto-ohjelma tai selainkäyttöliittymä. Paikkatieto-ohjelmistot
voidaan jakaa ryhmiin esimerkiksi toiminallisuuksien mukaan. Tällöin voidaan ryhminä ajatella esimerkiksi paikkatietoammattilaisten ohjelmia,
maastokäyttöön tarkoitettuja ohjelmia, työasemaohjelmia sekä katseluohjelmistoja. (Antikainen ym., 2008, s. 50-52)
Useat hyödyntävät paikkatietoa lähes päivittäin esimerkiksi osoite- ja reitinhakupalveluissa. Eduskunnassa on ollut käsitellyssä paikkatietopoliittinen selonteko, jossa nähdään paikkatiedon yhteyskunnallinen merkitys.
Kuitenkaan paikkatietoa ei nykyäänkään osata hyödyntää tarpeeksi. Tämä
saattaa johtua siitä, että tietoa ei mielletä paikkatiedoksi, vaikka se sitä olisikin. Organisaatiot voisivatkin hyödyntää paikkatietoa enemmän, mutta
tämä vaatii tietoa ja selkeää näkemystä siitä, mitä tiedolla tavoitellaan. (Inkiläinen, 2019 I)
Paikkatietojärjestelmissä ollaan siirtymässä perinteisistä työasemajärjestelmistä pilvipalveluihin, joihin on tulossa samoja ominaisuuksia kuin perinteisiinkin järjestelmiin. Näillä pyritään katu- ja viheralueiden osalta auttamaan kuntien infra-omaisuudenhallinnassa. (Laaksonen, 2019)
Espoon kaupunki otti kehityksen kärjessä käyttöön jatkuvasti päivittyvän
3D-kaupunkimallin, jossa eri kohteet ovat hyvin rakenteellisia. Rakennukset erottuvat selkeästi. Lisäksi kaupunkimalliin kuuluu muita infrastruktuuriin kuuluvia asioita kuten viheralueita ja katuja. 3D-kaupunkimallin on pysyttävä ajan tasalla tai muuten sen kehittämiseen käytetty aika ja varat kuluvat hukkaan. Kantakartan ylläpidosta ollaan siis siirtymässä kaupunkimallien ylläpitoon. (von Wehrt, 2018)
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Kuva 1.

2.7

Paikkatieto-ohjelmistoja käytetään nykyisin paljon myös mobiililaitteilla. (Kuva: Trimble)

Paikkatietoaineistot ja paikkatiedon tuottaminen
“Paikkatietoaineistolla tarkoitetaan aineistoa, joka on hankittu tehtävän
aluetutkimuksen, -kuvauksen tai kartta-analyysin pohjatiedoksi. Aineistoon liittyy monia laatuvaatimuksia. Aineiston mittakaavan on oltava oikeanlainen tarkasteltavaan ilmiöön nähden. ” (Antikainen ym., 2008, s. 54)
Paikkatietojärjestelmissä sijaintieto voi olla rasterimuotoista tai vektorimuotoista. Rasterimuodossa paikkatietoa kuvataan tasakokoisin ruuduin.
Vektorimuodossa paikkatietoa kuvataan kohteittain pisteinä viivoina ja
alueina (Kuva 2.). Muun muassa digitoidut kartat on tallennettu vektorimuotoon koordinaattitietoina. Muodot täydentävät toisiaan niiden erilaisuudesta johtuen. Paikkatietojärjestelmissä voidaankin käyttää sekä rasteri- että vektorimuotoista aineistoa yhdessä. (Eskola & Peltoniemi, 2011,
s. 35)
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Kuva 2.

Rasterimuoto ja vektorimuoto

GISin ytimenä voidaan pitää sitä, että siinä pystyään tutkimaan alueiden
välisiä syy- ja seuraussuhteita erilaisten analyysien avulla. Tällaisia analyysejä ovat muun muassa paikkatietoanalyysi ja spatiaalinen analyysi. Näiden analyysien avulla saadaan esiin sellaista tietoa, mitä ei muuten havaittaisi lainkaan. (Antikainen ym., 2008, s. 60)
Digitaalisia paikkatietoaineistoja tuottavat esimerkiksi satelliitit, kaukokartoituslaitteet ja erilaiset mittalaitteet. Itse aineistot voivat kuvata muun
muassa rakentamista, asumista, luonnonvaroja ja maankäyttöä. Suomessa
kartta- ja analyysiaineistoja toimittavat muun muassa kunnat, Maanmittauslaitos, Metsäntutkimuslaitos, Väylävirasto, Suomen ympäristökeskus
sekä Geologian tutkimuskeskus. Kartta- ja analyysiaineistoja tuottavat lisäksi myös yksityiset yritykset. Viranomaisten keräämiä tietoja hyödynnetään esimerkiksi erilaisten palveluiden tuottamisessa. (Eskola & Peltoniemi, 2011, s. 39)
”Digitaalisia paikkatietoaineistoja voidaan tuottaa useilla eri tavoilla, joita
ovat kaukokartoitus (ilmakuvia hyödyntämällä tai digitaalisten ilmakuvien
käytöllä yhdessä vektoridatan kanssa), kaukokartoitus, laserkeilaus, maastomittaus (GPS, GNSS, PGPS ja takymetrimittaus), olevien karttojen numeeristaminen eli digitointi (skannaus ja vektorointi) sekä rekisteritietojen
kerääminen.” (Eskola & Peltoniemi, 2011 s. 42)
Aineistojen keräämisessä on tärkeä huolehtia tiedon laadukkuudesta. Mikäli tiedoissa on virheitä, saattaa niistä olla monenlaista haittaa. Virheet
voivat muun muassa haitata johtopäätösten ja analyysien tekemistä tai
jopa johtaa vääriin tuloksiin. Lisäksi virheiden korjauksesta saattaa tulla
suuria lisäkustannuksia. (Eskola & Peltoniemi, 2011, s. 42)

2.8

Paikkatietosovellukset
Aluksi paikkatietojärjestelmät kehitettiin mittaamaan pinta-aloja, koska
kartalta oli työlästä mitata monikulmaisia alueita. Nykyisin paikkatiedon
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hyödyntäminen on laajentunut huomattavasti ja järjestelmiä käytetään
muun muassa julkishallinnossa, luonnonvarojen hallinnassa sekä liiketoiminnassa. (Antikainen ym., 2008, s. 64)
Paikkatieto integroituu yhä enemmän organisaatioihin ja niiden tietojärjestelmiin ja siitä tulee yhä useampien käyttämä työkalu. Paikkatieto hyödyttää muun muassa viheromaisuuden hallintaa sekä kunnallistekniikan ja
kunnossapidon suunnittelua. (Eskola & Peltoniemi, 2011, s. 35)
Kohteet voidaan paikallistaa paikkatietojärjestelmän elementtien sijainnin
perusteella. Sijainnin lisäksi elementeillä on muita ominaisuuksia ja lisäksi
elementit yhdistyvät toisiinsa tietyssä suhteessa. Sijaintitiedon geometrinen rakenne on esimerkiksi piste, viiva tai alue. Se voi olla myös verkosto
tai pinta. Näiden keskinäiset kytkökset esitetään topologisina suhteina. Topologiset suhteet ovat kohteiden hierarkiaa ja keskinäistä suhdetta kuvaavia. (Eskola & Peltoniemi, 2011, s. 34)

KOHTEEN PAIKKATIETO
(kohde esimerkiksi katupuu)

OMINAISUUSTIETO

SIJAINTITIETO

(kohde esim. katupuu)

(kohde esim. katupuu)

Yksilöivä (esim. puun koko, suku, laji, kuva puusta
Paikantava (esim. kadun toinen puu
Ajoittava (esim. kuntoarvion, hoitoleikkauksen
ajankohta
Kuvaileva (esim. kuntoon ja varurteisiin liittyvä tieto)

Kuva 3.

Koordinaattitieto
Geometriatieto
Topologiatieto

Esimerkki kohteen paikkatiedon rakenteesta. (Eskola & Peltoniemi, 2011 s. 34)
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Ominaisuustietoihin kuuluu esimerkiksi mittaushavainnot ja luokitukset
sekä kuvailut ja tunnisteet. Ne esitetään yleensä numeroina tai tekstinä,
mutta voidaan esittää myös kuvamuodossa esimerkiksi valokuvana kohteesta. Ominaisuustiedolla pyritään esittämään millainen kohde on tai
mikä se on. Esimerkiksi puun lajitiedot, kuntotiedot ja puun ikä ovat ominaisuustietoja. Sijaintitietoa ovat koordinaatit, jotka kuvaavat kohdetta.
Ominaisuus- ja sijaintitiedon lisäksi tärkeää on tietää, milloin tieto on lisätty tai päivitetty. (Eskola & Peltoniemi, 2011, s. 34-35)
Organisaation kannalta on tärkeää, että kaikki kuvatut paikkatietojärjestelmän osat sekä näiden muodostama verkosto toimii. Näin myös kokonaisuus on toimiva. Paikkatietojärjestelmän käytössä tulee ottaa huomioon myös ihmisen panos, joka on tärkeä analyysiprosessissa. Tällä hetkellä
järjestelmien ylläpitäminen ja hyödyntäminen vaativat paikkatietoon liittyvää ammattitaitoa sekä riittävää tietoa ohjelmistoista. Mikäli tarvittavaa
tietoa ei ole, saattaa se johtaa virheelliseen analyysiin. (Eskola & Peltoniemi, 2011 s. 37-38)

Ohjelmisto

Paikkatietoaineistot

Proseduurit

Kuva 4.

Laitteisto

Käyttäjät

Paikkatietojärjestelmän osat Eskolan & Peltoniemen mukaan
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2.9

Esimerkkejä paikkatietojärjestelmistä
Trimble
Katu- ja viheralueiden hallinta -sovellus on suunniteltu katujen ja puistojen
ja niihin liittyvän omaisuuden hallintaan. Katu- ja viheralueiden omaisuudenhallinnan ratkaisulla kunta kartoittaa ja analysoi katuihin, puistoihin ja
viheralueisiin liittyvän omaisuuden tilaa ja suorittaa kunnossapidon tehtäviä. Paikkatietoanalyysit tukevat strategista suunnittelua sekä investointipäätöksiä ja niiden kohdentamista.
Ratkaisun mobiilitoiminnallisuuksien ansiosta tietoa voi päivittää maastossa, mikä lisää huomattavasti tiedon ajantasaisuutta. Moderni käyttöliittymä toimii sekä selaimella että mobiililaitteilla.
Tallennetuista tiedoista voidaan luoda erilaisia raportteja, tilastoja ja teemakarttoja. Paikkatieto- ja omaisuusanalyysit tukevat investointipäätösten tekemistä ja kohdentamista. Mobiilitoiminnallisuudet tukevat tiedon
keräystä ja päivitystä maastossa.
Ratkaisu katu- ja viheralueiden omaisuudenhallintaan koostuu seuraavista
järjestelmistä ja sovelluksista:
Katu- ja viheralue -sovelluksilla hallitaan julkisiin katuihin, puistoihin ja viheralueisiin liittyviä tietoja, varoja, toimenpiteitä, määräaikoja, lupia ja todistuksia. Sovellus tarjoaa nykyaikaiset työkalut varojen dokumentointiin,
alueiden hallintaan ja tiedon selailuun kartalla tai rekisterissä.
Kunnossapito-sovellus tarjoaa laajan tuen katujen, puistojen sekä viheralueiden kunnossapitotoiminnan suunnitteluun ja hallintaan. Kunnossapitotietoja on helppo tarkastella ja syöttää kentällä maastokäyttöön tarkoitetun Field User -web-käyttöliittymän avulla.
Trimble Locus Katu -sovelluksella voidaan hallita kunnan tai kaupungin
yleisten alueiden tietoja, ts. katuja sekä niihin liittyviä varusteita ja kasvillisuutta. Sovelluksen toiminnoilla voidaan lisätä, käsitellä ja poistaa mainittuja kohteita ja niihin liittyviä tietoja. Sovelluksessa voidaan luoda uusia
katu-, katuosa-, varuste- ja kasvillisuuskohteita sekä liittää kohteet toisiinsa, esim. katuosat ko. katuun ja varusteet siihen katuun missä ne sijaitsevat.
Trimble Locus Viheralue -sovelluksella voidaan hallita kunnan tai kaupungin yleisten alueiden tietoja, ts. viheralueita sekä niihin liittyviä varusteita
ja kasvillisuutta. Sovelluksen toiminnoilla voidaan lisätä, käsitellä ja poistaa
mainittuja kohteita ja niihin liittyviä tietoja. Sovelluksessa voidaan luoda
uusia viheralue-, viheralueosa-, varuste- ja kasvillisuuskohteita sekä liittää
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kohteet toisiinsa, esim. viheralueosat ko. viheralueeseen ja varusteet siihen viheralueeseen missä ne sijaitsevat.
Kohteiden tiedot voidaan tarjota jaettavaksi Trimble Webmap -tietopalvelun kautta. Rekisterehin tallennettujen kohteiden tietoja voidaan tulostaa
taulukkomuotoisina tulosteina ja raporttitulosteina halutulla tavalla luokiteltuina.
Field User -sovelluksella katu- ja viheralueiden, leikkipaikkojen sekä yksittäisten varuste- ja kasvillisuuskohteiden kunnossapito on helppoa, kun sovellukseen kirjautunut käyttäjä pääsee hyödyntämään kohteiden tietoja
suoraan maastossa. Sovellus tukee omaisuudenhallintaa ja kuntotarkastuksia, sillä tietoja voi tarkastella ja päivittää paikan päällä kohteessa. Esimerkiksi leikkipaikkojen tarkastukset on helppo suorittaa säännöllisin väliajoin. Maastossa tarkastettavan kohteen tietoihin voi päivittää havaintoja
ja toimenpiteitä web-käyttöliittymällä, joka toimii kaikilla laitteilla. Kohteeseen voi myös linkittää valokuvan. Käsitellyt tiedot ovat heti ajan tasalla ja
käytettävissä paikkatietojärjestelmässä esimerkiksi analysointia ja raportointia varten. (Trimble Locus järjestelmäkuvaus, 2018)

Kuva 5.

Katualue ja viheralue (Kuva: Trimble)
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Kuva 6.

Näkymä Trimblen Field Userista

Muita järjestelmätoimittajia ovat mm.
Sitowise Louhi karttapalvelut
Tarjoavat muun muassa kunnille Louhi-tietopalvelun, johon voi koota aineistoja. Paikkatietopohjainen Louhi auttaa muun muassa infraomaisuuden hallinnassa sekä maankäytön suunnittelussa. Lisäksi Louhi tarjoaa ratkaisuja hankkeiden hallintaan, tiedolla johtamiseen, lupaprosessien hoitamiseen ja 3D-visualisointiin. Louhen aineistoja voi tarkastella työpöytä- tai
mobiiliversioina. (Sitowise 2018)
ESri ArcGIS
ESrin paikkatietoalusta tuottaa ja ylläpitää aineistoja ja hallitsee tietoja,
joita voidaan jakaa käyttäjien kesken. Paikkatietoalusta mahdollistaa myös
tietojen analyysin ja helpottaa tiedonhallintaa. ArcGIS yhdistää liiketoiminnan tiedot paikkatietoihin ja palvelee sitä kautta omaisuudenhallintaa.
Tätä kautta voidaan tehostaa toiminnanohjausta. (Esri n.d.)
ESri on tällä hetkellä mukana myös Vantaan maankäytön MATTIhankkeessa, jossa maankäytön koko elinkaari pyritään saamaan digitaalisesti hallituksi paikkatietoon perustuvaksi kokonaisuudeksi. (Vantaa n.d.)
Viasys IRIS
Viasys on lopettamassa IRIS- järjestelmänsä kehittämisen ja myös sen ylläpito loppuu kesäkuun 2019 lopussa. Viasys ja Trimble ovat sopineet yhteistyöstä, niin että Iris-järjestelmää käyttävien on helppo halutessaan siirtyä
käyttämään Trimble Locusta. (Trimble 2018)
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CGI Facta -kuntarekisteri
CGIn Fakta-kuntarekisteri auttaa kuntia rekisteritietojen hallinnassa. Rekisteri on kehitetty palvelemaan kuntien arkistojen ja tietovarastojen tiedon
hallintaan. Kuntarekisiteriin on olemassa myös paikkatietolaajennuksia.
Fakta toimii selainpohjaisesti, eikä tarvitse työasemaohjelmistojen asentamista. Käyttöoikeuksia voidaan rajata niin, että kukin käyttäjä pääsee käsiksi tarvitsemiinsa tietoihin. Suppeampia käyttöoikeuksia voidaan myöntää myös sidosryhmille. (Cgi 2018)
Lisäksi järjestelmiä toimittavat muun muassa:
Pitney Bowes: MapInfo
Bentley: Stella Map
Spatial world: Fme Professional
Vianova: Novapoint
KeyPro: Keyaqua
Valittaessa järjestelmää tulee ottaa huomioon ohjelmiston perusominaisuudet, kuten asiakaspalvelupyyntöjen hallinta tai kunnossapito. Kehittyneempiä ominaisuuksia ovat ominaisuudet, jotka muokkautuvat tarpeiden
mukaan. Näitä ovat esimerkiksi liitännät tiedon siirtämiseen ja elinkaarikustannusten arviointi ja laskeminen. Ominaisuuksien lisäksi toimittajaa
valittaessa vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa jatkuva ohjelmistotuki,
ohjelmistotoimittajan luotettavuus sekä kustannukset. (Alatyppö & Paavilainen, 2016, s. 46)

3

HAASTATTELUTUTKIMUS
Tutkimusmenetelmäksi valikoitui kvalitatiivinen tutkimus ja teemahaastattelu. Teemahaastatteluissa haastattelu eteni teemoittain apukysymysten
avulla vapaasti keskustellen. Haastattelut toteutettiin pääosin marraskuussa 2018, yksi lokakuussa ja yksi joulukuun 2018 alussa.
Teemahaastattelussa tiedetään teemat eli aihepiirit. Sen sijaan kysymyksillä ei ole tarkkaa järjestystä tai muotoa. Se on lomakekyselyn ja avoimen
haastattelun välimuoto. Teemahaastattelu sopii hyvin kvalitatiiviseen tutkimukseen. Sitä käytetäänkin muun muassa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Teemahaastattelun tuloksia voidaan analysoida monin eri tavoin. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara, 2009, s. 208)
Tutkimuksen haastattelut jakautuivat neljään teemaan, jotka olivat:
• Tiedon hallinta ja jakaminen
• Omaisuudenhallinta
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•
•

Ajankäyttö ja sen kohdistaminen
Tulevaisuuden näkymät/kehittämisnäkökulma

Haastatteluille tein alustavan haastattelurungon, joka ohjasi vapaata keskustelua. Lisäksi oli tarpeen tehdä erilaisia täydentäviä kysymyksiä.
Tiedon hallinta ja jakaminen
•
•
•

•
•

Ovatko tiedot paikkatietojärjestelmän avulla hallittavissa paremmin kuin ilman järjestelmää?
Onko strukturoitu/järjestetty tieto auttanut esimerkiksi suunnittelemista?
Kuvittelen, että tiedon jakaminen on helpompaa, kun tieto on löydettävissä samasta paikasta, pitääkö tämä paikkaansa? Eli voiko
tietoa jakaa helpommin järjestelmän avulla (sisäisesti, yhteistyökumppaneille esim. suunnittelijoille, kuntalaisille yms.)?
Onko tiedon hallinnassa jotain haasteita?
Millaisilla ominaisuuksilla tiedon hallintaa ja jakamista voitaisiin
edelleen parantaa?

Omaisuudenhallinta
•
•
•
•

Auttaako tietojärjestelmä katu- ja viheralueiden omaisuudenhallinnassa?
Toimiiko käytössä oleva järjestelmä muiden järjestelmien kanssa
sujuvasti?
Onko investointipäätösten tekeminen helpompaa järjestelmän tarjoaman tiedonhallinnan avulla?
Entä kunnossapidon tai hoitotoimenpiteiden kohdistaminen?

Ajankäyttö ja sen kohdistaminen
•
•
•
•
•

Onko järjestelmän avulla saatu tehostettua työntekoa?
Onko tästä syntynyt kustannussäästöjä tai ajansäästöä?
Entä onko ajankäyttöä voitu kohdistaa toisiin tehtäviin?
Näetkö, että järjestelmästä enemmän hyötyä kentällä vai hallinnollisissa tehtävissä?
Onko järjestelmän käyttö itsessään sujuvaa?

Tulevaisuuden näkymät/kehittämisnäkökulma
•
•
•

Millaisena näet järjestelmien tulevaisuuden kehityksen?
Tullaanko tarvitsemaan uusia ominaisuuksia?
Entä jätetäänkö jotain pois?
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•
•

3.1

Miten järjestelmiä voitaisiin hyödyntää vielä nykyistä paremmin?
Jatkossa ollaan siirtymässä pilvipohjaisiin järjestelmiin, niin mitä
mahdollisuuksia tämä tuo? Näetkö tässä jotain haasteita?

Haastateltavat
Haastateltavia mietittiin yhdessä tilaajan kanssa ja päädyttiin pyytämään
mukaan suurempia kaupunkeja sekä pienempiä kaupunkeja/kuntia. Osa
haastateltavista on Trimblen asiakkaita ja osa ei.
Haastattelujen sopiminen meni melko mutkattomasti ja lähes kaikki kenelle soitin suostuivat haastatteluun. Kieltäytymisiä tuli yksi, joka johtui
kunnan epäselvästä tilanteesta. Toisista paikoista löytyi heti sopiva haastateltava henkilö ja toisissa mietittiin kunnan työntekijöiden kanssa, kuka
olisi sopiva haastateltava. Loppuen lopuksi sain sovittua haastatteluja sovitun määrän ja sopivan jakauman.
Haastateltavina kuusi paikkakuntaa, yhteensä 8 haastateltavaa. Mukana
Jyväskylä, Espoo, Helsinki, Turku, Kauniainen ja Tuusula. Kuudesta paikkakunnasta neljä on Trimblen asiakkaita ja kaksi ei. Haastattelut tein käymällä paikan päällä. Yksi haastattelu kesti noin tunnin kerrallaan. Haastatteluiden jälkeen purin haastattelut ja lähdin tarkastelemaan tuloksia.
Haastateltavat toimivat eri asemissa (paikkatietopäällikkö, infrapalvelupäällikkö, puistovastaava, vastaava rakennuttaja, kaupunginpuutarhuri, kunnossapitomestari, paikkatietoinsinööri ja paikkatietoasiantuntija)
ja näin saatiin kattavampi kuva asioista. Koska haastateltavat toimivat eri
asemissa niin tässä hieman heidän toimenkuvistaan kokonaisuuden hahmottamiseksi.
Jyväskylä, paikkatietopäällikkö Hartman 22.10.2018
Paikkatietopäällikön toimenkuvaan kuuluu paikkatietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen, sähköiset palvelut mm. kuntalaisille kartta ja asiointipalveluita ja Trimbe Locus ylläpito, käyttö, koulutus. Jyväskylän lisäksi
toimitaan myös seutukuntien tukena. Katu- viheralueet osana paikkatietojärjestelmiä ja paikkatietopäällikkö vastaa kokonaisuudesta. Haastateltava
ei hoida katu- viherpuolen hankintoja tai viherpuolen ylläpitoa, mutta järjestelmät ovat hänelle tuttuja ja hänellä on ylätason tietämystä asioista.
Jyväskylässä on käytetty järjestelmää jo yli 10 vuotta.
Espoo, infrapalvelupäällikkö Korjus 12.11.2018
Korjus työskentelee kaupunkitekniikankeskuksessa. Liikelaitokset purettiin
muutama vuosi sitten ja nyt käytössä peruskaupunkimalli rakentamisen ja
kunnossapidon osalla.
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Infrapalvelut joista Korjus vastaa, koostuu neljästä yksiköstä, katukunnossapito, viherkunnossapito, liikenteen hallinta, alueiden käytön hallinta.
Henkilöstöä noin 230 henkilöä. Budjetti vuosittain noin reilut 30 milj.
Katupäällikön alueella suunnitellaan ja rakennetaan infraa ja kun se tulee
valmiiksi, siirtyy se meille kunnossapidettäväksi. Liikenteenohjaus ja suunnittelu tulee meidän kautta, samoin kuin liikennevalojen ohjaus ja kunnossapito. Eli kun kohde valmistuu, tulee se meille ja sitä ennen investoinnit,
hankkeiden rahoitus yms. Lisäksi oma yksikkö on kaupunkimittaus ja geotekniikka. Lisäksi hallinto on oma palvelualueensa.
Olen ollut talossa 8 vuotta. Käytännön tasolla en ole käyttänyt paikkatietojärjestelmiä, mutta olen ollut miettimässä sisältöjä ja hierarkiaa ja mitä
työkalua käytetään minkäkin työn hallintaan.
Turku, vastaava rakennuttaja Kaukola 15.11.2018
Olen ollut Turun kaupungilla töissä vuodesta 2001. Toimenkuvaani kuuluu
omaisuudenhallinnan asiat ovat minun vastuullani, eniten juuri Trimblen katu- ja viheraluesovellus. Sen lisäksi monipuoliseen toimenkuvaan
kuuluu viheralueiden ylläpidon tilauksia, kaavoitushankkeisiin osallistumista, vastaan leikkipuistoista, asiakaspalvelusta infran osalta. Koska teen
työtä laidasta laitaan, tulee hyödynnettyä hyvin rekisteritietoja ja neuvon
tietojen hyödyntämistä kollegoille ja yhteistyökumppaneille. Tärkeimpinä
ehkä ylläpitourakoiden tilaaminen.
Toimistolla on yksi henkilö joka vastaa viheraluerekisteristä, kokopäiväinen työaika menee tähän ja katurekisteriä hoitaa toinen henkilö, jonka työajasta kuluu puolet. Lisäksi puurekisteriä tilataan osin urakoitsijoilta.
Helsinki, puistovastaava 13.11.2018
Tehtäviin kuuluu yleisten rakennettujen alueiden ylläpito omalla alueella
(kolmasosa Helsingistä), kasvillisuus, rakenteet, varusteet, kalusteet, kunnossapito ja hoito, ylläpidon tilaaminen – hoito ja kunnossapito. Leikkipuistoja, koira-aitauksia, puistot, niityt, käytävät jne. Aluesuunnittelu, käytännön töiden tilaaminen, toiminnan kehittäminen, kilpailutukset. Oman alueen budjetti on noin 5milj/vuosi. Alueella on reilut 200 000 asukasta eli
vastaa keskisuurta kaupunkia/kuntaa.
Kauniainen, kaupungin puutarhuri Silvennoinen 7.12.2018
Tehtäväkenttänä viheralueinvestoinnit, suunnittelu, rakennuttaminen,
metsän hoidon tilaaminen.
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Kauniainen, kunnossapitomestari Keski-Kohtamäki 7.12.2018
Katu- ja viheralueiden kunnossapidosta vastaaminen – kaikki yleiset alueet
Trimble Locusta käytän vähemmän, mutta webmappia lähes päivittäin ja
se on erittäin näppärä. Kaikki tieto mitä haen sieltä, löytyy melko kivuttomasti. Eli meillä on roskakorit, liikennemerkit, katualueet. Taitaa olla kaikki
hoitoluokat piirrettynä. Katualueita liikenneväyliä 40 km, kevyen liikenteen väyliä 20+ km.
Tuusula paikkatietoinsinööri 28.11.2018
Paikkatietoon liittyvät aineistot ja järjestelmät. Käyttäjätukea, tuotan aineistoja. Koulutukselta maanmittausinsinööri. Olen ollut täällä Tuusulan
kunnalla yhteensä 7 vuotta, paikkatietotehtävissä nyt 3-4 vuotta.
Tuusula paikkatietoasiantuntija 28.11.2018
Olen perehtynyt paikkatietoon jo opiskellessani Helsingin yliopistossa ja
ennen Tuusulaan tuloa tein jo vastaavia tehtäviä. Täällä Tuusulassa olen
ollut 8 vuotta.
Meillä paikkatieto kattaa kaikki toimialat. Lisäksi on keskiuudenmaan ympäristökeskus, joka toimii hallinnollisesti Tuusulassa. Siihen kuuluu sopijakuntina Kerava, Järvenpää, Mäntsälä ja Nurmijärvi. Hoidamme myös heidän paikkatietoasioita.

3.2

Tulokset
Haastattelut litteroitiin ja litteroiduista teksteistä on poimittu tulokset taulukoihin. Osassa taulukoiden kohdissa lukee ei vastausta ja tällä tarkoitetaan sitä, että aiheesta on keskusteltu, mutta haastattelusta ei saatu poimittua selkeää vastausta tähän yhteyteen.
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3.3

Tiedon hallinta ja jakaminen
Ovatko tiedot paikkatietojärjestelmän avulla hallittavissa paremmin kuin
ilman järjestelmää?
JYVÄSKYLÄ

ESPOO

TURKU

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

Tiedonhallinta on helpompaa, kun tiedot
ovat yhdessä järjestelmässä.

Verrattuna tilanteeseen
ilman järjestelmää on
ehdottomasti hyötyä
tiedonhallinnassa. Järjestelmän hyödyt toimivat, jos siellä oleva tieto
on ajantasaista.

Jos järjestelmä otettaisiin pois toiminta seisahtuisi. Tilanne ilman
rekisteriä ei toimisi.

HELSINKI

KAUNIAINEN

TUUSULA

KYLLÄ

KYLLÄ, JOS TIEDOT
OVAT AJAN TASALLA

KYLLÄ

Ylläpidossa kaikki käyttävät paikkatietojärjestelmää, se kuuluu perustoimintaan.

Helpottaisi omaa työtä,
jos olisi ajan tasalla,
mutta valitettavasti
näin ei tällä hetkellä
ole. Kun tiedot on saatu
vietyä järjestelmään,
saa sieltä näppärästi raportit vaikka hoitoluokista.

Jos tieto on sidottavissa
maantieteellisesti, on se
paikkatietoa ja ehdottomasti on helpommin
hallittavissa järjestelmän avulla.
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Onko strukturoitu/järjestetty tieto auttanut esimerkiksi suunnittelemista?
JYVÄSKYLÄ

ESPOO

TURKU

KYLLÄ

KYLLÄ, JOS TIETO ON
AJAN TASALLA

KYLLÄ

Tiedon koodaaminen ja
pilkkominen pieniksi
osiksi on toisaalta hyvä
ja hienoa, mutta joissain tapauksissa riittäisi
hieman vähemmän yksityiskohtaisempi tieto.
Sopivasti yleistäen, eikä
yritetä tehdä ihan kaikille pienille paloille
omia koodeja.

Suunnittelussa tieto
auttaa erityisesti siinä
tapauksessa, että tieto
on ajantasaista eli sinne
on viety viimeisin tieto.

Suunnittelua helpottaa,
koska on niin tarkat tiedot, että esimerkiksi ylläpitourakoiden määrämuutokset menevät rutiinilla. Niistä ei tule riitoja, sekä me että urakoitsijat voimme luottaa
rekisterin tietoihin.

HELSINKI

KAUNIAINEN

TUUSULA

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

Auttaa suunnittelussa,
kun kartalta näkee mitä
omalla alueella tapahtuu. Maastossa iso alue
on hankala hallita.

Auttaa ehdottomasti
suunnittelussa, mitä
enemmän tietoa on
suunnittelun taustana
sen parempi. Kartasta
näkee myös hyvin, että
onko jossain katvealueita, joihin tarvittaisiin
esimerkiksi uusia roskaastioita tms.

Mitä parempaa, laadukkaampaa ja ajantasaisempaa tietoa on saatavilla, sitä helpompaa se
on suunnittelijan kannalta. Suunnittelijan tulee myös ottaa huomioon tiedon laatu ja sen
metatiedot, ennen kuin
sitä hyödynnetään.
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Kuvittelen, että tiedon jakaminen on helpompaa, kun tieto on löydettävissä samasta paikasta, pitääkö tämä paikkaansa? Eli voiko tietoa jakaa helpommin järjestelmän avulla (sisäisesti, yhteistyökumppaneille esim. suunnittelijoille, kuntalaisille yms.)?
JYVÄSKYLÄ

ESPOO

TURKU

KYLLÄ

KYLLÄ/EI

KYLLÄ

Eri urakoitsijoille on
helppo saada tietoa.
Hinnoittelu on myös
helpompaa, kun saadaan tarkat tiedot. Urakoitsijoille toimitetaan
raportti ja tiedot, mutta
pääsevät myös Webmapin kautta tarkistamaan
tietoja.
Kuntalaisille palautejärjestelmä ja karttapalvelu. Jatkossa voitaisiin
kuntalaisille tarjota
enemmänkin tietoa.

Kohtalaisen helppoa on.
Kunhan löytää tiedon.
Suunnitelmat ovat siis
kyllä aika hyvin jaettavissa järjestelmästä,
mutta ongelma on se,
että ne eivät ole kaikki
samassa korissa, vaan
suunnittelutoimistoilla
on yleensä omat projektipankit, jonne tiedot
toimitetaan.
Urakoitsijat ja yhteistyökumppanit pääsevät
aika pitkälti katsomaan
tietoja järjestelmästä.

Tiedon jakaminen
on helpompaa, kun
tieto on löydettävissä
samasta paikasta. Tulee
miettiä tarkalleen missä
tieto on, minkälaisena
tieto on ja ketkä siihen
pääsevät käsiksi. Myös
tietosuoja-asiat huomioitava eli urakoitsijoille
ei voi edes antaa kaikkea tietoa.
Urakoitsijoille on jaettu
tietoa Field User -sovelluksen sekä Webmapin
kautta.
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HELSINKI

KAUNIAINEN

TUUSULA

KYLLÄ

KYLLÄ/EI

KYLLÄ

Mobilnote annetaan
myös urakoitsijoiden
käyttöön ja he pääsevät
tekemään sinne mm.
penkkien kuntoarviointeja. Paikkatieto on nykyään perustyökalu
muiden joukossa.
On luontevaa, että urakoitsija tekee merkinnät, näin tieto pysyy
ajantasaisena ja luotettavana.
Toki tilaajan pitää huolehtia omasta omaisuudestaan eli vapaata
käyttöoikeutta urakoitsijoille ei voida antaa,
mutta tietyt toiminnot
heidän on hyvä pystyä
tekemään.

Me emme suoraan voi
jakaa tietoa eteenpäin
esimerkiksi yhteistyökumppaneille. Voimme
pyytää aineistoja maankäytön kautta. Tässäkin
on jotain lupa-asioita.
Esimerkiksi jos suunnittelija tarvitsee kantakarttaa, en voi toimittaa
sitä vaan se menee
maankäytön kautta tilauksena.
Mikäli meillä olisi sellainen rajapinta, että saisimme tietoja helpommin jaettua, niin kyllä se
helpottaisi todella paljon esimerkiksi kilpailutuksissa.

Urakoitsijoille saatetaan
ottaa tulosteita. Omat
työntekijät ovat alkaneet käyttää maastossa
joko pieniä kannettavia
tai tabletteja tai kännykkää. Maastossa voidaan tehdä päivityksiä.
Tämä on lisääntymässä.
Kaikilla toimialoilla ei
vielä käytetä (esim. viherala).
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Onko tiedon hallinnassa jotain haasteita?
JYVÄSKYLÄ

ESPOO

TURKU

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

Järjestelmä on kankeahko ja massiivinen
järjestelmä. Yksittäisten
asioiden tekeminen on
joskus haastavaa, henkilölle joka ei ole tottunut
käyttämään järjestelmää.
Periaatteessa yksi henkilö hoitaa päivittämiset, joten hän osaa järjestelmän kaikki ominaisuudet. Tietomäärä on
valtava ja muutoksia
tehdään monilla tasoilla
Perustietojen kerääminen ja syöttäminen työlästä, mutta tällä työllä
saadaan omaisuus haltuun. Ylläpitovaihe ei
ole niin työläs.

Vaatii keskittymistä ja
asiantuntijuutta, ettei
järjestelmään tulee väärää tietoa, jolla ei tee
mitään. Tällä hetkellä
järjestelmän pääkäyttäjyys on keskitetty samoin kuin järjestelmän hierarkian luominen. Ymmärtääkö
kenttä ja pääkäyttäjä
toisiaan ja toisensa tarpeita/toiveita. Esimerkiksi mikä on toteutettavissa ja mikä ei. Ehkä
siinä on sisäisen organisaation järjestäytyminen mikä ei täysin tue
järjestelmää.

Tiedon hallinnassa on
aina haasteena tiedon
ajantasaisuus. Vaikka
prosessi on olemassa,
on aina otettava huomioon ihmisten sitoutuminen tiedon tuottamiseen. Ja onhan tiedon
ylläpito melko työlästä.
Saamme sieltä tietysti
työn jälkeen valtavan
määrän raportteja ja
asiakirjoja, mutta automatisointia tähän kaipaisi.
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KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

Tarkoitus on käsitellä
palautteet ja sen jälkeen analysoida mitkä
ovat ongelmakohdat.
Järjestelmä ei ehkä vielä
tarpeeksi palvele näiden tekemistä, joten on
ollut muun muassa kesätyöntekijä tekemässä
erilaisia koosteita.

Ongelmana on se, että
tietoa ei viedä tarpeeksi
järjestelmään. Tähän on
syynä aikapula. Vaikka
meillä on pieni kaupunki, on se nopeampaa katsoa asiat järjestelmästä, kun lähteä
ajelemaan maastoon.

Haasteena on tiedon ylläpito. Saatavissa tieto
ei välttämättä ole ajantasaista ja luotettavaa. Jos jotkut tiedot
ovat puutteellisia, niin
analyysien tekeminen
on haasteellista. Voi ylläpitää tietoa, kun se pitää tehdä, mutta ei näe
mitä kaikkea tiedolla
tehdään tai mitä kaikkea siitä tiedosta halutaan saada irti. Tässä
auttaa määrittely,
että on tarkkaan määritelty, miten tieto ilmoitetaan.
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Millaisilla ominaisuuksilla tiedon hallintaa ja jakamista voitaisiin edelleen
parantaa?
JYVÄSKYLÄ

ESPOO

TURKU

Valtakunnallisesti sovitut normit olisi hyvät.
Pienille kunnille olisi
tästä varmasti hyötyä,
kun olisi tiedossa, että
tähän muotoon asiat
tehdään. Tämä helpottaisi sitä, että kaikkea ei
tarvitsisi miettiä alusta
saakka.
Tulevaisuuden toivetila
voisi olla se, että järjestelmä olisi laadittu siten, että se ei olisi niin
monimutkainen ja sitä
voitaisiin enemmän
käyttää kentällä.

Monesti joudutaan tekemään pieniä muutoksia esimerkiksi rakentamisen aikana, niin nämä
tiedot olisi hyvä muistaa
viedä rekisteriin.
Muutama henkilö syöttää ja tallentaa meillä
tietoja. Nämä henkilöt
pääsevät koko järjestelmään. Aiemmin tehtiin
enemmän kentällä,
mutta koska järjestelmät ovat sen verran
monimutkaisia kaikki tekivät asioita hieman
omalla tavallaan ja
tämä näkyi lopputuloksessa. Tämä johti siihen,
että tieto ei ollut niin
luotettavaa, kun tehtiin
eri tavoilla.

Kun kantakartasta siirrytään tietomallipohjaiseen järjestelmän rakentamiseen, mietityttää miten tietomallit
sieltä tulevaisuudessa
siirtyvät, miten aineistot
siirtyvät ja saammeko
heti rekisteritiedot
kiinni niihin automaattisesti.
Myös Field User vaatisi
jatkuvaa kehittämistä,
että se palvelisi paremmin tiedonjakamista.
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Paremmin vielä voitaisiin saada tietoa hallittua ja jaettua, jos tehtäisiin yhteistyötä eikä
kehittämistyö olisi niin
hajanaista. Nyt useampi
yksikkö kehittää omalta
kantiltaan. Kehitysryhmän avulla voitaisiin
miettiä tarkemmin mitä
yhteisesti tarvitaan. Nyt
tuotamme paljon tietoa
mitä voisi hyödyntää
myös aluesuunnittelussa, mutta tällä hetkellä he tekevät sitä
itse.

Tiedonhallintaa voitaisiin parantaa loogisemmalla käyttöjärjestelmällä. Optimitilanne
olisi se, että meillä olisi
vaan yksi järjestelmä,
jossa olisi kaikki.

Nyt ollaan erillisissä tiedostoissa ja seuraava
askel olisi tietokanta.
Mutta pitäisi myös aina
muistaa tiedon rakenne. Eli kun voi luoda
tiedon alusta alkaen tai
sitten tietojärjestelmien
avulla pystytään käyttämään rakenteita, jotka
ovat esimerkiksi valtakunnallisesti määriteltyjä. Näitä tulisi ensisijaisesti käyttää. Näin
tieto olisi vertailukelpoista esimerkiksi muiden kuntien kanssa.
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3.4

Omaisuudenhallinta
Auttaako tietojärjestelmä katu- ja viheralueiden omaisuudenhallinnassa?
JYVÄSKYLÄ

ESPOO

TURKU

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

Aiemmin tieto oli eri
järjestelmissä, tietoja oli
mutta ei karttanäkymää
ja nyt on samassa järjestelmässä ja löytyy
kartalla niin ei tarvitse
arvata missä asiat sijaitsevat. Vihertiedot
omassa järjestelmässä
ja katutiedot omassaan. Eli järjestelmä
hyödyntää valtavasti,
kun tiedot ovat kartalla
paikkatietomuodossa.

Omaisuudenhallintaan
liittyen meillä on toinen
paikka ProjectWise,
jonne viedään suunnitelmia, niin näiden järjestelmien välillä olisi
hyvä myös olla linkkiä.
Tietojärjestelmä auttaa
ehdottomasti omaisuudenhallinnassa. Jos asia
ei toimi ruutupaperilla
ei se toimi tietojärjestelmissäkään, mutta
olen sitä mieltä, että
tänä päivänä infraomaisuuden hallinnassa tietojärjestelmä on tarpeellinen. Jos meillä ei
olisi kattavaa tietoa
omaisuudestamme ja
siihen kiinnitettyä paikkatietoa ja kuntotietoa,
olisi meidän aika vaikea
suunnitella asioita. Että
kyllä järjestelmä on oltava.

Hyödyttää omaisuudenhallinnassa, kun tiedetään mitä meillä on
missä on, tämä on
omaisuudenhallinnan
kivijalka. Tokihan siihen
pitäisi linkittyä ajantasainen kuntotieto. Siihen suuntaan ollaan
menossa, mutta ohjelmisto ei ole vielä valmis
tähän eikä toisaalta tiedonkeruuprosessikaan,
mutta näin pitäisi olla.
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KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

On kätevää, että järjestelmän avulla pystytään
hallitsemaan omaisuusmassaa ja tätä pystyttäisiin vielä laajentamaan
varmasti paljonkin.
Tämä on kyllä ihan perustyökalu tänä päivänä, sillä näin suurten
massojen hallitseminen
olisi muilla tavoin erittäin hankalaa. Järjestelmässä on helposti saatavissa perustiedot meidän omaisuudesta ja
alueesta.

Auttaa ehdottomasti
omaisuudenhallinnassa,
kun tiedot on saatu vietyä ohjelmaan. Ongelmia tulee siinä, kun itse
on se laittaja eikä meinaa muistaa kaikkea,
että miten tiedot saa
vietyä.

On hyötyä. Jos vaikka
kaupungilla/kunnalla on
kaikki roskikset, pisteinä
kartalla ja niissä ominaisuustiedot. Usein tulee kysymyksiä, vaikka
missä on roskiksia ja
kattaako ne koko kunnan. Jos halutaan antaa
urakoitsijalle tietoa,
jotta hän voi tehdä tarjouksen - siitä on välittömästi paljon hyötyä,
kun on tieto mitä on ja
missä löytyy.

Toimiiko käytössä oleva järjestelmä muiden järjestelmien kanssa sujuvasti?
•

JYVÄSKYLÄ

EI VASTAUSTA

ESPOO

TURKU

KYLLÄ

KYLLÄ

Järjestelmät eivät välttämättä keskustele keskenään, mutta jos ajatellaan omaisuudenhallintaa, niin suurin massa
tulee yleisistä alueista
eli kadut ja puistot.
Siellä Investointiohjelma ja meidän yleisten
alueiden rekisteri keskustelee keskenään riittävästi.

Meillä on aika
monta Trimblen järjestelmää ja ne toimivat
kohtuullisesti muiden
järjestelmien kanssa.
Toivomuksena olisi, että
rajapinnat toimisivat sujuvammin ja tietoja saataisiin haettua ristiin ja
toimivuus olisi sujuvampaa.
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KYLLÄ KOHTUULLISESTI

EI

KYLLÄ VARAUKSELLA

Myös maankäyttö ja
kaupunkirakennus yksikkö myös pitkälti käyttävät järjestelmää. Tämän lisäksi käytetään Mobilnotea laajasti, se toimii myös
maastossa työkaluna.

Ei toimi muiden kanssa
sujuvasti. Dgw-aineistoja aineistoja saa tuotua ulos ja siirrettyä toisiin järjestelmiin pohjakartoiksi.

Tiedon siirto järjestelmistä toiseen onnistuu yleensä, jos käyttää
siihen aikaa ja vaivaa,
mutta koska meillä on
niin paljon järjestelmiä,
ei tieto siirry automaattisesti tai kovin sujuvasti
toisesta toiseen. Käytämme tietoja paljon rajapintojen kautta ja siten siirto onnistuu esimerkiksi formaattimuunnoksen avulla.
Pärjäilemme tällä,
mutta voisihan se
mennä sujuvamminkin.
Kokonaisvaltaisella järjestelmässä, jossa voisi
tehdä kaiken samassa
onnistuisi se ehkä.
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Onko investointipäätösten tekeminen helpompaa järjestelmän tarjoaman
tiedonhallinnan avulla?
JYVÄSKYLÄ

ESPOO

TURKU

KYLLÄ

EI SUORAAN KÄYTETÄ
INVESTOINNEISSA

KYLLÄ/EI

Nyt kun tiedot ovat samassa järjestelmässä,
tämä helpottaa huomattavasti mm. investointipäätöksiä. Koska
omaisuutta tunnistetaan tarkemmin, on helpompi tehdä investointipäätöksiä.
Kuntalaisten palautejärjestelmän palautteiden
perusteella tehdään
myös investointipäätöksiä, jos tulee esimerkiksi
paljon palautetta samasta kohteesta. Vuodessa tulee 5000-6000
palautetta katu- ja viheralueisiin liittyen.

Investointipäätökset kadun rakentaminen ja
suunnittelu kaupunkisuunnittelu tekee kaavaa. Kaavan valmistumisen jälkeen tulee meille
toteutettavaksi. Toteutamme asemakaavaa,
niin siinä ei tarvita suoranaisesti. Toisaalta tiivistytään solmukohtiin
ja siinä hyödynnetään
paikkatietoa. Eli kaavoituksen kautta hyödyttää ei suoranaisesti investoinneissa.

Jotta järjestelmää voitaisiin käyttää investointipäätösten tai korjausinvestointipäätösten tukea, tulisi siellä
olla kattavat kuntotiedot ja koska meillä ei
niitä nyt ole, ei järjestelmästä saada sellaista
tukea investointipäätöksiin, kun ehkä pitäisi. Tässä kyse siis
korjausinvestoinneista.
Uudet investoinnit tehdään muualla ja tulevat
sen jälkeen rekisteriin.
Järjestelmä toimii tässä
yhteydessä ehkä eniten
vertailutiedossa, kun
halutaan tarkastella vaikka leikkipuistoverkostoa, kevyen liikenteen väyliä tms. Eli
investoinneissa toimii
tukipilarina.

30

HELSINKI

KAUNIAINEN

KYLLÄ

EI KÄYTETÄ SUORAAN
KYLLÄ
INVESTOINTIPÄÄTÖKSISSÄ

Esimerkiksi meidän te- Investointipäätöksissä ei
kemistä leikkipuistovarsinaisesti käytetä.
tarkastuksista voitaisiin saada suoraa tietoa investointipäätöksiin, eikä tarvitsisi ottaa erillistä konsulttia
tekemään sitä erikseen. Tässä saataisiin
mm. kustannussäästöjä.
Maankäyttö ja kaupunkirakenne yksikkö tekee 10-vuotissuunnitelmia ja investointiohjelmaa korjauksista,
niin siellä käytetään
pohjana Mobilnotea.
Mobilnoteen syötetään kentällä tietoja ja
vuorokauden aikana
osa tiedoista tulee Vipuseen. Paikkatiedon
avulla pystytään sitten
suunnittelemaan tietyn alueen uusimista
tai korjaamista.

TUUSULA

Helpottaa investoinneissa ja korjaustoimenpiteiden suunnittelussa, jos tieto on
tarpeeksi kattavaa. Rahanmenoa on helpompi arvioida ja päästään laadukkaampaan
lopputulokseen, mutta
tämä vaatii sen, että
tietoja on kerätty kattavasti.
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Entä kunnossapidon tai hoitotoimenpiteiden kohdistaminen?

JYVÄSKYLÄ

ESPOO

TURKU

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

Kunnossapidon ja hoidon suunnittelua tehdään järjestelmän
avulla. Kartalta näkyy
mm. kunnossapitoluokat, joten tämä on helppoa. Käytetään myös
erilaisia järjestelmästä
saatuja analyysejä päätöksenteon tukena.

Jonkun verran tehdään
tarkastelua - asiakaspalautteita 40 000 vuodessa ja sieltä nousevia
asioita saatetaan tarkistella. Muuten ei kovin
laajasti käytetä esimerkiksi hoitoluokkia tai
kunnossapitoluokkia
muokattaessa. Yksittäisissä ja merkittävissä
tehtävissä hyödynnetään paljonkin.

Kunnossapito- ja ylläpitotoimenpiteitä järjestelmä ohjaa selkeästi.
Katu- ja viheralueet on
kunnossapitoluokitettu
tai hoitoluokitettu ja
näillä toimenpideluokilla on tietty hoitosykli tai laatumääritteet.
Tämä määrittää hoidon
tason, ohjelmisto ohjaa
ylläpitoa.
Viheralueiden hoitoluokat määritellään
yleensä suunnitteluvaiheessa ja katualueiden
hoidossa on omat speksit, riippuen liikennemääristä ym.
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KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

Kartalta näemme valokuvina mm. roska-astiat
ja voimme suunnitella
kunnossapitoa.

Penkkien sijoittelussa ja
sen tyylisessä voidaan
käyttää, mutta se on
aika raskasta. Hoitotoimenpiteissä tehdään
nyt niin, että otetaan Mobinotella kuva
ja laitetaan maankäyttöön, joka vie sen järjestelmään kartalle ja tämä
on aika hidasta.

Helpottaa investoinneissa ja korjaustoimenpiteiden suunnittelussa,
jos tieto on tarpeeksi
kattavaa. Rahanmenoa
on helpompi arvioida ja
päästään laadukkaampaan lopputulokseen,
mutta tämä vaatii sen, että tietoja on
kerätty kattavasti.
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3.5

Ajankäyttö ja sen kohdistaminen
Onko järjestelmän avulla saatu tehostettua työntekoa?
JYVÄSKYLÄ

ESPOO

TURKU

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

Tehostaa työntekoa
syöttövaiheen jälkeen.
Tuntuisi hankalalta, että
jos meillä ei olisi tätä
tietoa käytettävissä. Ja
tällä hetkellä kaikilla
kunnilla, jopa isommillakaan kunnilla ei ole
kaikkea tietoa kerättynä
tai ainakaan samassa
vaan tiedot ovat pirstaleina. Eri asioita on kerätty eri karttoihin.
Tämä on valtava etu,
kun voimme samasta
saada irti erilaisia tietoja.

Investointiohjelma on
Ehdottomasti tehostaa
12-vuotinen eli käytän- työn tekemistä.
nössä aika pitkä ohjelma. Sitä kautta pystytään melko hyvin arvioimaan esimerkiksi mitä
uutta infraa seuraavan
12-vuoden aikana on
tulossa budjetissa. Jos
vaikka nähdään, että
tuona aikana uutta infraa on tulossa 50 miljoonalla eurolla, pystytään arvioimaan mitä se
tulee olemaan kunnossapitokustannuksissa ja
nähdään että tarvittaisiin tälle alueelle uusia
resursseja. Ilman järjestelmää olisi aika vaikeaa
pyöritellä näitä lukuja.
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KYLLÄ

EI VASTAUSTA

KYLLÄ

Paikkatietona löytyy
kaikkien koneiden ja
laitteiden tiedot sekä
työmaapäiväkirjat. Vaadimme urakoissa, että
näitä tietoja on saatavissa ja järjestelmässä
saadaan koko paketti
samassa. Meillä on
sinne näkymä, josta
pääsemme katsomaan
näitä tietoja. Tällä hetkellä käyttöoikeuksina
päiväkirjamerkinnät esim. koneista, että
mitä koneita on ollut ja
missä ne ovat liikkuneet.

Tehostaa maastossa toimintaa, että saadaan
tiedot suoraan sähköiseen muotoon, ei tarvitse ensin kirjoittaa paperille ja siirtää sähköiseen muotoon. Mitattua tietoa meillä ei tästä
ole.
Helpottaa työnjohtoa
tehtävien jakamisessa ja
työntekijät voivat katsoa tietoja kännykässä
olevasta kartasta ja
mitä tietoja meillä
siitä on niin se helpottaa työntekoa.
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Onko tästä syntynyt kustannussäästöjä tai ajansäästöä?
JYVÄSKYLÄ

ESPOO

TURKU

KYLLÄ

KYLLÄ

VAIKEA ARVIOIDA

Yksi henkilö pystyy aika
helposti päivittämään
isonkin kaupungin/kuntaliitoksen tiedot, niin
pidän sitä melko tehokkaana. Yksi henkilö pystyy myös helposti hakemaan eri tietoja. Ajansäästöä tulee varmasti
ja aika pienillä resursseilla pystytään hoitamaan. Pienellä ryhmällä henkilöitä pystytään saamaan paljon
erilaista tietoa.

Ajansäästöllisesti on
hyötyä koska turhat vaiheet jäävät tekemättä.
Ajansäästöä tulee varmasti. En ole nähnyt aikaa ennen järjestelmiä,
mutta siltikin arvioisin, että vähintään parin
henkilön vuosityöpanostuksesta voidaan
heittämällä puhua, verrattuna siihen, että sähköisiä järjestelmiä ei
olisi. Selkeä säästöä
joka tapauksessa.

En osaa arvioida varsinaista ajansäästöä, kun
meillä on ollut viheraluerekisterit jo pitkään
eli tähän verrattuna ei
ole tuonut ajansäästöä
työaikaan. Katualueiden
hoidon tilaaminen on
muuttunut, kun
olemme saaneet rekisterit toisenlaisiksi,
mutta tätäkin on vaikea
määritellä vapautuvana
työaikana, koska toisaalta tiedon tarkentuessa tulee tilaajalle
enemmän tehtäviä/vastuuta ja sitä kautta
mahdollinen säästetty
työaika kuluu tähän.
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KYLLÄ

KYLLÄ

EI VASTAUSTA

Ajankäytöllisesti on ihan
konkreettinen hyöty ja
esimerkki siinä, että
aiemmin ajettiin
urakka-alue läpi ja todettiin, että tuossa on
huonokuntoinen
penkki, tuossa toinen ja
tuossa kolmas. Miten
aiemmin lähdettiin kasaamaan tätä tietoa sijainnista, mallista ja lähdet tilaamaan penkkejä.
Nykyään saa koko omaisuusmassan yhdellä raportilla, josta löytyy
kuntoluokat. Eli säästää
todella paljon aikaa.

Kustannussäästöstä en
osaa sanoa. Ajansäästöä
siinä mielessä, että kun
tieto on saatu sinne,
on sen hakeminen helppoa. Aiemmin kaupungintalolta piti hakea
kartta ja sen sai sieltä
ehkä viikon viiveellä niin
siihen nähden nopeuttaa erittäin paljon.

Entä onko ajankäyttöä voitu kohdistaa toisiin tehtäviin?
JYVÄSKYLÄ

ESPOO

TURKU

Tarkemmin ei osattu
eritellä mihin säästetty
aika käytetään.

Kenttähenkilöstä on
Tarkemmin ei osattu
saatu lisätty ja vähemeritellä mihin säästetty
män toimistosihteereitä aika käytetään.
yms. Kuntalaisille tämän
pitäisi näkyä parempana laatuna, kun kentällä on enemmän henkilöstöä.
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Ajansäästö käytetään
toisaalle, eli tehtävää
riittää. Myös urakoitsijoilla säästyy varmasti
aikaa muihin tehtäviin.
Voidaan ajatella myös
kustannussäästönä, kun
urakoitsijan työteho
nousee.

Tarkemmin ei osattu
eritellä mihin säästetty
aika käytetään.

Tarkemmin ei osattu
eritellä mihin säästetty
aika käytetään.

Näetkö, että järjestelmästä enemmän hyötyä kentällä vai hallinnollisissa
tehtävissä?
JYVÄSKYLÄ

ESPOO

TURKU

Ainakin meillä on hallinnollisissa tehtävissä selvästi hyötyä ajallisesti.
Ajantasainen tieto ja oikean tiedon taso suhteessa
resursseihin.
Tieto on sellaista, että
sitä pystytään hyödyntämään ja sitä kautta saamaan kustannussäästöä. Rekisterin ajantasaisuus helpottaa, ettei
tarvitse esimerkiksi riidellä määrämuutoksista
urakoitsijoiden kanssa.
Ei tarvitse keksiä eikä arvailla mitään ja toiminta
on reilua, kun kaikki perustuu rekisteritietoon.

Molemmat hyötyEI VASTAUSTA
vät sekä kentällä että
hallinnossa. Ajankäytöllisesti sanoisin, että
kentällä tulee enemmän
säästöä. Kentällä on tarjolla kaikki työssä tarvittava tieto millä tahansa
mobiililaitteella.
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Hyötyä on sekä kentällä EI VASTAUSTA
että hallinnollisissa tehtävissä. Nykyään hyöty
aletaan nähdä paremmin myös kentällä. Urakoitsijamme on ottanut
myös järjestelmän käyttöön työnohjauksessa ja
tämä on helpottanut,
kun palautteet menevät
suoraan sitä kautta perille, eikä tarvitse
käydä paikanpäällä näyttämässä.

TUUSULA
Kentällä ja hallintopuolella on yhtä paljon hyötyä järjestelmistä. Hallinnossa paikkatieto
auttaa tiedolla johtaminen, viisaammat päätökset, kohdennettu
toimintaa. Kentällä pystytään toimimaan tehokkaammin. Tällä hetkellä tosin kentällä ei
hyödynnetä vielä optimipaljon. Päätöksenteossa ollaan opittu ottamaan huomioon paikkatiedon hyötyjä.
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Onko järjestelmän käyttö itsessään sujuvaa?
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Ammattilaisen järjestelmä tällä hetkellä. Kun
siirrytään selainpohjaiseen järjestelmään, työskentely tulee
muuttumaan, ylläpitokin tulee muuttumaan.
Uudelta järjestelmältä
odotetaan työskentelyn
olevan vielä sujuvampaa ja käyttäjäystävällisempää.

Itse rekisterien käytöstä
en osaa sanoa, kun en
itse niitä käytä. Mutta
meillä on lähes kaikki
tieto linkitetty karttapalveluihin ja niiden
käyttö on todella sujuvaa eli pystyn esimerkiksi varusteet tai kunnossapitoluokat löytämään karttapalvelun
kautta, niin sekin on
kohtuullisen sujuvaa.
Ehkä kaikki työntekijät
eivät osaa vielä kaikkia
uusia ominaisuuksia käyttää, kun on
tehty kehittämistyötä ja
tullut uusia ominaisuuksia. Omasta mielestäni karttapalvelujen
käyttö on mielestäni
helppoa ja sujuvaa.

Järjestelmissä on aina
parannettavan varaa.
Tekniikka menee niin lujaa eteenpäin ja työtavat muuttuvat ja paineet rekisterin ominaisuuksien parantamiseksi on kovat. Ohjelmiston osaamisen lisäksi pitää tietää valtava määrä asioita. Esimerkiksi, jos piirretään
nurmialue, jossa on kasvillisuutta sisällä, niin
miten se määräytyy ja
miten se rajautuu. Ohjaako kaava vai reunakivi.
Field User on toisaalta
todella helppokäyttöinen. Sillä voi tietysti
tehdä vähemmän,
mutta sen käytössä ei
kellään pitäisi olla mitään ongelmia.
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Sujuvoittaminen lähtisi
ehkä kenttätyöntekijöiden kautta, että mitä
ominaisuuksia tarvittaisiin lisää. Tarvittaisiin
myös koordinaatioryhmä, joka kehittäisi
yhdessä eikä niin että
yksin kehitellään omiin
tarpeisiin. Jos nähtäisiin koko kokonaisuus,
saisivat kaikki hyötyä.
Se on huomioitava, että
julkiset hankinnat on
kilpailutettava aika
ajoin ja toimittaja saattaa muuttua eli jos kehitetään yhtä järjestelmää, on kuitenkin oltava valmis siihen, että
se jossain vaiheessa voi
muuttua.

Wepmapista tulisi
saada suoraan pdf. Välillä on epäselvyyttä,
että puuttuuko joku
ominaisuus ohjelmasta
vai onko se lisäominaisuus, jota meille ei ole
hankittu. Nopeampaa
on kuitenkin huomattavasti kuin kynä/paperiaikana.
Katseluversiossa näkyy metsäkuvio, mutta
sen reunapistettä on lähes mahdoton nähdä,
joten katson tämän paperikartasta enkä Wepmapista.

Eri ohjelmissa tehdään
asiat eri tavalla ja on
useita ohjelmia, niin pitää muistaa miten mikäkin toimii. Paikkatietosovellukset ovatkin
melko vaativia käyttää
eikä niihin perehtymätön voi oikein hallita
niitä, vaatii erikoisosaamista.
Sen vuoksi varmaankin
selain/katseluversiot
ovat yleisiä, joihin kootaan eri tietoja pelkästään katseltaviksi. Sitä
kautta ei pääse tekemään muutoksia, mutta
toisaalta ei pysty tekemään myöskään niin
kattavaa analyysiä kuin
ylläpitojärjestelmissä.

Tulevaisuuden näkymät/kehittämisnäkökulma
Tulevaisuuden näkymiä ja kehittämiskohteita käsiteltiin yhtenä teemana
seuraavien kysymysten avulla.
•
•
•
•
•

Millaisena näet järjestelmien tulevaisuuden kehityksen?
Tullaanko tarvitsemaan uusia ominaisuuksia?
Entä jätetäänkö jotain pois?
Miten järjestelmiä voitaisiin hyödyntää vielä nykyistä paremmin?
Jatkossa ollaan siirtymässä pilvipohjaisiin järjestelmiin, niin mitä mahdollisuuksia tämä tuo? Näetkö tässä jotain haasteita?
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Jatkokehityksessä pilvipohjaisuus tulee auttamaan varmasti siinäkin,
että tiettyihin kenttiin
urakoitsijat voisivat
tehdä muutoksia. Se sujuvoittaisi prosesseja.
Myös se, että tulee olemaan missä tahansa ja
milloin tahansa käytettävissä helpottaa myös
huomattavasti. Odotamme että pilvipohjainen järjestelmä tulee
helpottamaan toimintaa.
Pilvipohjaisessa järjestelmässä tulee jäämään pois myös työasema-asennukset.
Jatkossa tullaan varmaan hyödyntämään
erilaisia 3D-malleja.
Pilvipohjaisessa en näe
haasteita, jos se toimii
sujuvasti. Haasteena
on lähinnä, että itse
saamme kaikille jaettua
järjestelmän ja koulutettua käyttöön. Näen
sen kuitenkin enemmän
mahdollisuutena laajentaa ja monipuolistaakin
käyttöä. Pilvipohjaista
järjestelmää voi olla
mahdollisuus käyttää
myös kentällä. Kenttätyöntekijöiden motivointi käyttämään järjestelmää myös päivittämiseen, voi olla helpompaa uuden järjestelmän avulla.

Kehitys menee varmaankin automaattisempaan suuntaan. Tulee sisältämään enemmän paikkatietoa kaikilla osa-alueilla. Sopimuksiakin saadaan ehkä
vietyä paikkatietomuotoon. Meillä on paljon rajapintoja joita
kaupunki ei hoida itse,
näitä rajapintoihin liittyviä sopimuksia on paljon ja niitä ei olla viety
paikkatietomuotoon.
Ideaalisti voisin klikata
kartalta kyseistä aluetta
ja saada sen kaikki sopimukset sieltä. Uskoisin,
että siihen suuntaan ollaan pikkuhiljaa menossa eli että kaikki
kuntotiedot, sopimukset ym. Löytyisivät samasta paikasta. Ja että
koko elinkaari suunnittelusta, toteutukseen ja
hoitoon löytyisi samasta
paikasta. Sellaiseen
suuntaan ollaan varmastikin menossa.
Rahoituksen sitominen
olisi hyvä uusi ominaisuus ja se tulee ottaa
jatkossa huomioon paremmin kuitenkin.
Pilvipalvelut? Kokonaisuudessa hyvä juttu,
että päästään käsiksi
kotoa tai mistä vain.
Haasteena tietoliikennekatkokset. Tiedonsiirto on myös hieman
hitaampaa, uskon kuitenkin, että tässä

Näen uudessa järjestelmässä mahdollisuuksia,
mikäli se tehdään hyvin
ja huolellisesti sekä
käyttäjälähtöisesti. Tietojen haun tulisi olla
helpompaa. Myös käyttäjillä, kuten rakennuttajilla on kovat odotukset uutta järjestelmää
kohtaan. Että he pystyisivät tekemään asioita
itsekin, ja monet hankalat asiat järjestyisivät.
Päivittäin rekisteriä
käyttävät ovat huolissaan, että tuleehan
kaikki asiat otettua huomioon ja tuleehan
kaikki ominaisuudet
mukaan.
Tulevaisuutta on mielestäni tietomallit ja miten tiedonsiirron rajapinnat tulevat muuttumaan. Field User-sovelluksella miten tiedonvaihto urakoitsijoilta,
miten saadaan näistä
joustavampia ja jouhevampia ja miten kehityksestä saataisiin nopeampaa ja ketterämpää, vastaamaan nykyään aika nopeastikin
muuttuviin tarpeisiin.
Luulen että kehitys tulee olemaan huikeaa
seuraavaan 5-10 vuoden aikana.
Perustietokanta on meidän tilaamisen peruskivi
ja sinne emme halua
päästää urakoitsijoita,
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maassa pystytään nämä
haasteet ratkaisemaan.
Kentällä - Pitäisi määritellä tarkemmin muuttujat, että mitä kentällä
voidaan muokata. Kaikkea ei kuitenkaan kentällä voida vapaasti
muokata, joten määrittely on tärkeää. Avataan enemmän sitä,
mitä kentällä voidaan
tehdä, mutta pidetään
hallittuna/keskitettynä.
Mahdollisimman paljon
vastuuta kentälle,
mutta ei liikaa.

mutta ehkä sellainen jota ollaan paljon
kaivattu – olisi yhteydenpito kartan päälle.
Mikä ei enää ole omaisuudenhallintaa vaan
urakointimaailman tiedonvaihtoa. Tämä ei
välttämättä olisi tietokantaan tallennettavaa
tietoa vaan helpottaisi
tiedonvaihtoa. Nykyään
joudumme tekemään
tämän asian monimutkaisesti joko palautteen
tai kunnossapitosovelluksen kautta.
Ajantasainen tieto ja oikean tiedon taso suhteessa resursseihin.
Tieto on sellaista, että
sitä pystytään hyödyntämään ja sitä kautta
saamaan kustannussäästöä. Ei tarvitse keksiä eikä arvailla mitään
ja toiminta on reilua, kun kaikki perustuu
rekisteritietoon.
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Järjestelmä toimii nyt
melko hyvin, niin toivoisin käytännön asioita eli
näkymästä enemmän
googlen tapainen eli otsikoista puolet pois. Ei
kerätä turhaa tietoa.
Tietokoneosaamisen ja
viherpuolen osaajien
osaamisen yhdistäminen.

Jos saataisiin pilveen ja
rajapinnat auki ja ohjelmat keskustelemaan
keskenään ja ohjelmat
helppokäyttöisiä niin
siinä olisi tulevaisuus.
Ehkä tulevaisuus on
enemmän standardoituja ominaisuuksia, kuten esimerkiksi autojen
osat nykyisin. Tämä helpottaisi esimerkiksi kilpailutuksia, kun nykyään pitää tietää paljon
tietokonemaailmasta,
että yleensä tietää mitä
mahdollisuuksia on tarjolla.
Jatkossa toivomme
myös parempaa mobiilitoimivuutta.
Meillä ei ole ehkä hankittu kaikkia ominaisuuksia, koska meillä ei
ole käyttö niin laajaa ja
ei nähdä järkeväksi
maksaa erikseen jostain
ominaisuuksista.
Pieni kunta saattaa
jäädä jalkoihin, kun lisäominaisuudet hinnoitellaan niin, että ei ole
mahdollisuus hankkia
niitä.

Yleisesti tietokantamuotoinen paikkatieto, eli
tietoa on ja sitä haetaan
erilaisissa ulkoasuissa
eri tarpeisiin. Joissain
tämä on tehty jo aikoja
sitten, mutta monissa
paikoissa vielä vasta tulossa.
3D. Halutaan näyttäviä
näkymiä todellisuuteen,
älykkäitä kaupunkimalleja eli johdot näkyvät,
valaisuuden säätö jne.
Pilvipalvelut.
Kokonaisratkaisut eli ei
montaa järjestelmää eri
palveluntarjoajilta vaan
yksi mahdollisimman
laaja ratkaisu. Elinkaaritiedot, niin että tieto ei
pääse häviämään niin
kuin nykyisin joskus käy.
Historiatiedot jäisi ja
olisi löydettävissä.
Pois jäisi iso kasa erilaisia järjestelmiä ja tiedostopohjainen tiedonhallinta. Meillä ei
mennä kehityksen etunenässä vaan katsotaan
mitä muualla tehdään ja
aletaan toteuttaa asioita jollain tasolla.
Tiedon avoimuus kasvaa. Valtakunnalliset
järjestelmät ja tietomallit. Siirrytään lopullisesti
pois paperikartoista
sähköisiin aineistoihin.
Se olisi hienoa, jos jostain tulisi tietomalliviheraluerekisteri pohjalle ja voitaisiin tehdä
sen pohjalta kehitystä.
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4

JOHTOPÄÄTÖKSET
Paikkatietojärjestelmät ovat arkipäivää lähes kaikissa kunnissa ja niiden
hyödyt on alettu nähdä myös katu- ja viheralueiden hallinnassa. Käyttöasteessa on toki eroja. Toisissa kunnissa ollaan vasta ottamassa ensi askeleita
viheralueiden osalta, vaikka muuten järjestelmät ovatkin olleet jo käytössä. Toisissa kunnissa on käytetty järjestelmiä jo pidempään myös katuja viheralueiden hallinnassa.
Järjestelmien käyttäjien selkeä mielipide oli, että ilman järjestelmää tietojen hallinta olisi melko mahdotonta. Järjestelmiä saadaankin räätälöityä
niin, että niistä on paras mahdollinen hyöty omiin tarkoituksiin. Järjestelmiin voidaan kerätä ja kirjata tietoa erittäinkin tarkasti, mutta tulee miettiä, mikä taso on omiin tarpeisiin sopiva. Niin sanotusti turhia tietoja on
turha kerätä, sillä mitä enemmän tietoja on kerätty, sitä tarkempaa on
myös niiden ylläpito.
Paikkatietojärjestelmien avulla voidaan hallita viheromaisuutta sekä suunnitella ylläpitoa tai korjausinvestointeja. Myös esimerkiksi leikkipaikkatarkastusten tulokset on helppo kirjata suoraan järjestelmiin. Kun ne on kirjattu järjestelmiin, on elinkaaren valvonta ja hallinta helpompaa, koska järjestelmään tallentuu muutokset. Niihin voidaan tallentaa myös muun muassa kuvia, joka usein kertoo esimerkiksi kohteen kunnon yhdellä silmäyksellä.
Ylläpidon suunnittelua voidaan myös suunnitella järjestelmien avulla. Kartalta nähdään tarkat pinta-alat ja alueiden rajat ja näin pystytään näkemään esimerkiksi nurmialueiden tarkat pinta-alat. Tämä auttaa muun muassa kilpailutusten tekemisessä.
Myös urakoitsijoille ja muille yhteistyökumppaneille voidaan jakaa tietoa
järjestelmien avulla. Näin tieto pysyy muuttumattomana ja pois jää ylimääräisiä välivaiheita, jotka vievät aikaa ja toisaalta saattavat muuttaa tietoa
matkan varrella. Kaikissa tapauksissa tämä ei vielä toimi mutkattomasti,
mutta tulevaisuudessa on toiveissa rajapintojen avautuminen ja sitä kautta
nykyistäkin helpompi tiedon jakaminen. Jatkossa tiedon jakamisen nähdään olevan nykyistä suuremmassa roolissa. Muun muassa kuntalaisille
pystytään nyt jo jakamaan monenlaista tietoa, mutta tulevaisuudessa tietoa voidaan jakaa vielä enemmän.
Jo nykyään kuntien tuottamasta tiedosta noin 80 prosenttia on paikkatietoa ja onkin nähtävissä, että jatkossa paikkatietojärjestelmien hyödyntäminen tulee olemaan yhä enemmän arkipäivää ja niitä tulevat käyttämään
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yhä useammat, eikä ainoastaan paikkatietoammattilaiset. Paikkatietojärjestelmiä voidaan hyödyntää sekä kentällä että hallinnossa ja niiden avulla
tieto saadaan kulkemaan ja toisaalta pysymään muuttumattomana.
Tiedon keräämisvaihe ja järjestelmään syöttämisvaihe ovat työläitä ja niille
on varattava oma resurssinsa. Toisaalta kun tiedot on saatu kerättyä ja syötettyä järjestelmään on tietojen ylläpito vähemmän työlästä. Tämä toki on
erityisen tärkeää, että tiedot pidetään ajan tasalla, sillä vanhentuneella tiedolla tai väärällä tiedolla ei tehdä mitään. Vanhentunut tieto voi jopa hankaloittaa työntekoa, jos ensin tulee luotettua virheelliseen informaatioon.
Tämän vuoksi on erittäin tärkeää nähdä myös historiatietoja, siitä milloin
tieto on tallennettu tai milloin sitä on muutettu.
Järjestelmien kehitys on ollut suurta viimeisten vuosien aikana ja kehitys
tulee jatkumaan. Ensimmäisiä 3D-malleja on otettu käyttöön ja niiden moninaisia mahdollisuuksia ei ehkä vielä täysin osata hahmottaa.
Haasteena järjestelmissä nähdään lähinnä rajapinnat ja tietojen siirtyminen järjestelmistä toiseen. Lisäksi haasteita tuo kuntien sisäiset prosessit
ja resurssit. Nämä vaikuttavat siihen, että järjestelmässä ei välttämättä
saada pidettyä tietoja ajan tasalla ja tämän ollessa kriittinen tekijä, nähdään että järjestelmistä ei saada niiden kaikkea potentiaalia käytettyä. Jatkossa rajapintojen toivotaan poistuvan tai ainakin niiden toivotaan mahdollistavan nykyistä sujuvamman tiedonsiirron.
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